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Charles Boissevain

Een (grootmeester der Nederlandse journalistiek'
op het oude Drafna

Henk Schaftenaar

Aan de Meentweg stond tot in de Tweede Wereldoorlog een groot Zwitsers huis

met de Noorse naam Drafna. Aanvankelijk diende het uit 1860 daterende huis als

zomerverblijf annex buitenplaats voor een van Nederlands grote industriëlen. La

ter werd het huis permanent door particulieren bewoond. Het eindigde zijn ge

schiedenis in 1941 als bouwvallig schoolgebouw van een destijds gerenommeerd

Theosofisch Lyceum. In de oorlogsjaren liet een schoensmeerfabrikant het hou

ten gebouw slopen en op de plek een stenen villa onder dezelfde naam bouwen.

Dat huis behoort sinds 1948 toe aan eigenaren van een van Nederlands bekende

kledingconcerns.

In dit artikel gaan we het hebben over de journalistCharles Boissevain (1842-1927),
ook een bewoner van Drafna. Vijf jaar geleden noemde de auteur en columnist

H.].A. Hofland deze man 'de journalist van de eeuw', maar voegde daar aan toe dat

journalisten niet 'voor de eeuw' maar 'voor vanavond' schrijven. De volgende dag

al worden er namelijk visgraten in hun werk verpakt.
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De 'De BoissevainhuÎzen' Drafna,

Heerlijkheid en Bergerac.

Drafna aan de Meentweg omstreeks 1910.

Charles Boissevain in 1893getekend

door Jan Veth.

Boissevain bewoonde het voormalige Drafna ruim dertig jaar, vanaf 1896 tot aan
zijn overlijden. ]n 1911stichtte zijn oudste zoon, jonge Charles, het eveneens aan
de Meentweg gelegen landhuis Bergerac. Nog iets verderop bevindt zich het land~

goed De Duinen met het in 1912 gebouwde huis met dezelfde naam, waar Bois
sevains oudste dochter Mary, toen gehuwd met de bankier Cornelis van Eeghen,
woonde. In dezelfde tijd werd tegenover Drafna het huis Heerlijkheid gesticht door
het echtpaar Den Tex-Boissevain, een neef en nicht van Charles. Boissevains dus
te over aan Naardens schoonste weggetje, dat in die tijd nog de Oude Valkeveen
scheweg werd genoemd. Wie deze toonaangevende mensen met Franse geslachts
naam waren, is terug te vinden in het Gemeentearchiefvan Amsterdam. Daar kan
men onder toegangsnummer 394 het omvangrijke Boissevainarchief raadplegen.
Het onderstaande verhaal is er grotendeels aan ontleend.

Eigenlijk was de naam Bouyssavy. Althans zo noemde een verre voorvader Lucas
zich, die in de 17de eeuw ten oosten van Bergerac in de Dordogne wijnboer was.
Deze Lucas, een moedig en godvruchtig man, moest wegens geloofsvervolgingen
uihvijken naar Bordeaux. Daar verschool hij zich aan boord van een schip met va
ten wijn, tenminste zo wil het verhaal, en belandde omstreeks 1691 in Amsterdam.
De Nederlandse Boissevains stammen dus uit een geslacht van réfugiés of Huge

noten. 'Opgejaagd als een hert', schreef Charles over zijn voorvader Lucas, die in
Amsterdam in zijn onderhoud kon voorzien door het geven van les in de Fransetaal
en het maken van tekeningen. Hij stierf reeds op 44-jarige leeftijd. Zijn reislustige
zoon jérémie (1702-1762), wiens zwerftochten hem tot in Perzië voerden, werd na
derhand 'vader' van het Walenweeshuis.
En een andere zoon, Gideon Jérémie

(1741-1802), was het, die geluk had in
de handel en zich daardoor een maat

schappelijke positie wist te verwerven
die het geslacht vanouds in Frankrijk
ooka] bezat. Daniel (1772-1834), de
grootvader van de Charles van dit ver
haal, was de derde van de e]fkinderen

van genoemde Gideon Jérémie. Hij
noemde zich inmiddels Boissevain en

ging eveneens in de handel. Zo ook diens
zoon, de vader van onze Charles.

door Couwenberg in 1843.
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Voor zijn vader, ook een Gideon Jérémie (1796-1875), koesterde Charles een gro
te bewondering. Hij was reder van beroep en woonde op de Herengracht. De scheep
vaart nam als vanzelf een centrale plaats in binnen het gezin Boissevain.
'Hoe herinner ik mij uit mijn jeugd', schreef Charles eens, 'de machtige betekenis
van de wind voor het zeevarend Holland! 's Ochtends was de eerste taak van mijn
vader om in de tuinkamer uit het venster te gaan kijken naar het haantje van den
Westertoren om te zien hoe de wind was. Want de 'Nederland & Oranje', de 'Bes
tevaer' en de 'A. Palck' lagen al çen paar weken te Nieuwediep (Den Helder, red.),
wachtende op de gunstige oostenwind en ziet de wind bleef altijd maar uit het wes
ten waaien, lot groot verdriet van reeder en gezagvoerder. Welk een aardig slag
mensen waren die scheepsgezagvoerders van een vijftigjaar geleden! Die op mijn
vaders schepen, kwamen meest uit Katwijk, uit deftige gezinnen, wier hoofden van
vader tot zoon kapiteins waren van Amsterdamsche Koopvaardijschepen. Nog zie
ik hen voor mij, de Duyvenbodes en de Van der Plassen, breede krachtige mannen,
trouwhartig, onkreukbaar eerlijk, gelijk mijn vader steeds getuigde. Ze brachten
de poëzie van de zee steeds onze huiskamer binnen als ze kwamen koffiedrinken
na behouden terugkomst. Dan brachten ze geschenken mee, waarvan ik er een tot
nu bewaard heb, een Indische prauw met zeilen en roeiers geheel van kruidnage
len gemaakt. Potten gember, kanaries van de Canarische eilanden, snuisterijen uit
Java, den geur der morgenlanden brachten ze het huisopde Heerengracht binnen.
Geen wonder, dat ik de zee liefheb!'

Charles moeder was Maria van Heukelom (1801-1866), de dochter van een groot
bankier. Bijhaar huwelijk, in juni 1830,
kreeg ze van haar vader al voor 40.000
gulden aan Nederlandse effecten mee,
waaruit valt op te maken dat het in dit
gezin aan niets ontbrak. Via de Van Heu
keloms kende de familie de heer Van

Rossum op Zandbergen te Naarden en
het is dan ook aardig om uit Gideon
Jérémies dagboeknotities van zaterdag
14 september 1839 het volgende te ci
teren:

'Ten 8 Uren met Papa van Heukelom,

& Jan & Margo (ook Van Heukeloms,

Charles' moederMaria van Heukelol11

(1801 ~/866) getekend door Couwen

berg in /843.

red.) met het wagentje &deTilburynaar Zandbergen boven Naarden bij den Heer
LP.van Rossum, de plaats en de Zanderij bewandeld, en Kweek van jonge boom
en bezigtigd. Collation in de open lucht genuttigd. Met het Rijtuig van den Heer
van Rossum naar het zomerhuis van den heer Huidecoper (het paviljoen), 't welk
f 7S/m gekost heeft. Schoon gezigtvan het Balcon af, men ziet Amsterdam, Hoorn.
Harderwijk, Amersfoort en Utrecht. Ten 1/4 voor 8 Uur weder in de stad gekomen
en toen gegeten, het weder was schoon.'

Bewondering voorCharles' vader was cr in 1832, toen hij tijdens de beruchte cho
lera-epidemie Amsterdam verkoos boven een veiliger verblijf op het platteland.
Vrijwel iedereen met geld en vrienden elders zocht een onbesmet onderkomen op
de zandgronden. De rijke reder Boissevain daarentegen zocht de zieken op! Aan
de Prinsengracht regelde hij een leegstaand huis en vestigde er een hoofdkwartier
om van daaruit de epidemie te bestrijden. Hij wierf personeel voor het vervoer en
de verpleging van zieken en begafzichzelf onder de cholerapatiënten. Een moedi
ge vader dus, die door de goede God, zoals hijzelfzei, gespaard bleef. Hij kreeg er
een medaille van de stad Amsterdam voor. Dat stukje eremetaal was in de familie
meer waard dan menig ridderorde.

Ook voor zijn moeder had Charles een grenzeloze waardering. Zij sprak haar ta
len en was zeer belezen. Goethes citaat dat de jeugd vatbaar was voor het hoogste
geluk, stond bij haar hoog in het vaandel. Charles' jeugd speelde zich deels af op
het buiten 'Duinvliet' tussen Overveen

en Aerdenhout, waar het gezin halver
wege de negentiende eeuw, naar eigen
zeggen, de heerlijkste zomers door
bracht. Op gevorderde leeftijd ver
heerlijkt de avontuurlijk van aard zijn
de Charles de roeitochten daar, de rit

ten te paard en het lezen van 'Ivanhoe,
The Heir ofRedclyffe' onder een hoge
eik. 'Een toververhaal uit het land der

idealen' noemde hij het boek. In die tijd
logeerde hij eens bij zijn grootvader Van
Heukelom op Leeuwenhooft in de
Haarlemmer Hout. Op een zondag in

Maria Boissevnill-van Heukelom met

1844.
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Het oude kantoor van het Algemeen Halldelsblad in Amsterdam, omstreeks 1900.

Charles Boissevain, een revolutionair

redacteur van het Algemeen Hande/s

blad (1880).

ven alles, maar de 'Oranjefurie' tegen
de socialisten in 1887 keurde hij scherp
af. De veroordeling en de verbanning
van de joodse officier Alfred Dreyfus in
Frankrijk in 1894 vond hij een schande
en in 1898interviewde hij als eerste Ne
derlander Emile Zola, romancier en

Dreyfus> welsprekende verdediger.
Daarentegen veroordeelde hij het op
komend socialisme.'

Tot ergernis van de linkse journalist
Henri Wiessing, van 1907 tot 1915
hoofdredacteur van De Groene Am

sterdammer, die Charles kenschetste als
'de zelfvoldane opperliberaal van die

dagen' die 'op basis van een wel zorgvuldig maar tweederangs schrijftalent en een

mei reed hij met hem in een brik naar Heemstede. Daar in de kerk zag hij op de
kansel Nicolaas Beets. Hij raakte onder de indruk van hoe treffend mooi en toch
eenvoudig deze een preek voorlas. Ook in het ouderlijk huis ontmoette Charles
dikwijls hoogstaande mannen op het gebied van de kunst en de letteren. Na zijn
schooljaren voelde hij zich tot de letterkunde aangetrokken en zijn aangeboren op
merkingsgave leidde vervolgens als vanzelf tot de journalistiek.

'OnsAmsterdam> (1996 afl. 10)beschreef Charles Boissevain onder meer als volgt

'Charles was op en top een liberaal. Het vrije ondernemerschap ging bij hem bo-

Al in 1865, Boissevain was toen}3 jaar,
schreef hij onder de schuilnaam 'Fan
tasio' in het toonaangevende Algemeen
Handelsblad zijn eerste artikelen. Het
waren de zogenoemde 'TerscheBrieven',
die niet alleen door hun inhoud, maar

ook door de vorm waarin zij gegoten
waren zeer de aandacht trokken. Zijn
jeugdige, frisse beschouwingen vorm
den al snel verkwikkende oases in de

toen gortdroge en dorre inhoud van de
dagbladen. Het is daarom niet vreemd
dat hij kort daarna in de redactie van
het blad werd opgenomen. Charles werd
buitenlands correspondent en op een
van 'Lijn reizen ontmoette hij de Ierse
Emily MacDonnell,die later zijn vrouw
zou worden. 'Een Schotsevannaamen

afkomst', zei de schrijver Potgieter, die
bevriend was met Boissevain, toen hij Charles Boissevain, een 19-jarige jOllr-

Emily aan zijn confrère Busken Huet lIalist i/I de dop (1861).
voorstelde. In 1885 werd Charles Bois-

sevain hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad en twee jaar later begon hij
met zijn eigen rubriek 'Van Dag tot Dag>.Hij introduceerde hiermee het hoofdre
dactionele commentaar in de Nederlandse journalistiek. [n zijn circa 4300 'co
lumns', die tot de populairste lectuurvan zijn tijd behoren, heeft hij zijn eigen zeer
persoonlijkegavengeheel kunnen ontplooien. Erzijn niet veel onderwerpen te be
denken waarover hij niet geschreven heeft. Bekend werden zijn polemieken met
de gereformeerde politicus Abraham Kuyper en zijn steun voor de Zuid-Afrikaanse
Boeren in hun opstand tegen de Engelsen.
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door Eduard Cuypers.

inhaligc geest zonder schroom zichzelf

en zijn hele familie naar de voorgrond

drong'.

Aanvankelijk woonde Charles Bois

sevain met vrouw, elfkindcren en met

het Engelse kindermcisjc Polly Barker

op de Herengracht 111' 332. Zijn ver

maarde brocr Jan, oprichter van dc

Stoomvaart Maatschappij Nederland,

woonde een paar huizen verdcr. Op 54

jarige leeftijd kocht Boisscvain Drafna
en werd Naarden het domicilie van de

toen al 'Paus van de vaderlandse jour

nalistick' genoemde bekende Nederlander. Die typering vond hij overigens niet
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Het oude DraflJ(l in een van de fotoalbums van de familie Boissevain.

prettig. Rond de eeuwwisseling zagen

de Naarders hcm elke morgen in een

wagentje met een wit hitje ervoor ge

spannen naar het station rijden. Later

legde hij de afstand veelal per driewie
leraf.

Alhoewel hij eens op Drafna in een to

neelspel de draak stak met de Gooise

boeren die zijn naam niet goed konden

uitspreken, koesterde hij sinds zijn ver

huizing naar Naarden een bijzondere
liefde voor het Gooi. De natuur was hem

alles. Hij kon zeer geestdriftig schrijven

over bomen en bloemen, over de Hol

landse duinen en de zee, het strand, over

een sneeuwstorm en over een nachte

lijke wandeling over dc Gooise heide,

Charles Boissevain op zijn driewieler.
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waarbij hij overweldigd werd door het
licht van de maan en de pracht van de
sterrenhemel.

'Waarom Maart', zo schreefhij, 'de len

temaand wordt genoemd, beseGk eerst
goed sinds ik hier buiten woon in het
Gooi. Want zij heet lentemaand, om
dat onze dichterlijke taal niet in de ste
den is geboren, maar in de eerste plaats
doordrongen isvan het gevoelen, den
ken en verbeelden van hen die het land

bewonen en den grond ontginnen en
voor wie Maart zaaimaand is.'

En in de zomer van ]906 schreefhij:
'Gisteravond zongen bij mij op Drafna
voor het eerst van dit jaar een paar nach
tegalen in deeschdoornlaan, in de luw
te van het dennenbosch'.

Het leven op Drafna met kinderen en kleinkinderen temidden van de fraaie na
tuur werd op latere leeftijd het belangrijkste in het leven van Charles Boissevain.
Veel brieven, toneelstukjes, menu's en foto's getuigen van de goede en vaak feeste
lijke sfeer die er op Drafna heerste. Daar ook schreef Charles zijn 'Zonnige uren',
opstellen die hij maakte als 'de zon in zijn inktkoker scheen' en hij zich verheugde
over de momenten van lieflijke en schone dingen die mensen kunnen opbeuren
en hoop geven. Het boek werd opgedragen aan zijn kleinkinderen, die, zei Char
les 'ons dwingen jong en vrolijk te blijven; kinderhandjes strijken de rimpels glad
van het fronsend voorhoofd.' Charles was een groot kindervriend. Hij geloofde
heilig in de kracht dieer schuilt in het grote, namvverbonden gezin, in huiselijk ge
I uk.

Tn ]912, bezocht de journalist Jan Feith hem op Drafna voor een interview.
'Het was de dag van zijn 70ste verjaardag', schreef Jan Feith, '28 oktober] 9] 2, in
den vollen herfst, een van najaarspracht jubelende kleurdagin Holland, mooi-Gooi
op zijn heerlijkst. Daar woonde hij buiten Naarden, naar den kant der vlakke Zui
derzee, aan den ruigen Gooikant, in zijn idyllisch houten buitenhuis, de groote
tuin als park, heuvelachtig en bosrijk. Aan de bocht van de Huizerweg, de kort ge-
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Charles Boissevain rechts tijdens een familiebezoek op het bordes van Dra/na in de

zomer van ]903.

snoeide haag langs, de glooiing van een op Ierland geïnspireerde lawn, daartus
schen de breede oprij-weg, leidend naar het in chalet-stijl gebouwde woonhuis.
Terzijde lag rimpelloos de lage vijver, nu vol blad val; het dennenbosch daarneven;
een rustiek bruggetje over een ravclijntje. En achter het halfZwitsersch half Noor
sche huis, tusschen de verspreid staande boom en, de wijde doorkijk over de lage,
naar het noorden gespreideweiden, aan den einder afgesloten door den roest-brui
nen wand van Valkenveensche bosschen. En daar weer achter de Zee, - "zeewind,

gezuiverd door dennengeur!" zoals Charles Boissevain zijn eigen retraite eens aan
duidde.'

Charles Boissevain is tot] 908 hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad ge

bleven. In dat jaar nam, tot grote schrik van de redactie, zijn zoon Alfred Gideon
(1870-1922) het roer van hem over. Naast zijn journalistieke oeuvre schreefChar
les enkele boeken, waaronder hel in 1906op Drafna gemaakte 'Onze Voortrekkers'.

Dat bij het Algemeen Handelsblad gedrukte bijna 500 pagina's tellende werk ver
teit over de geschiedenis van enkele van Charles voorouders en eindigt met per
soonlijke herinneringen van hemzelf. Het boek werd niet in handel gebracht maar
was uitsluitend bestemd voor familieleden en vrienden. In die kringen werd hij op

handen gedragen. Drafna werd familiehuis bij uitstek, waar kinderen en klein-
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kinderen dolgraag kwamen, waar groot
vader Charles volop genoot van hun
aanwezigheid en met overgave het 'Hop
Marjannetje' en 'Schuitje varen, thee
tje drinken' met de kleintjes kon mee
zingen.

Charles is tot zijn overlijden in mei] 927
op Drafna blijven wonen. Zijn laatste

jaren waren niet gemakkelijk. Een half
jaar voor zijn dood bezocht een redac
teur van hel Algemeen Handelsblad
hem nog een keertje in de grote kamer
van Drafna, die uitzicht bood op de vij-

Charles Boissevain keert in /908 terug
van eell reis /laar Nederlallds-Indiëcn

wordt op Omfna begroet door tuinman
Hein.
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ver. De bijna85-jarige Charles werd toen de kamer binnengeleid ondersteund door
een verpleegster. Van het licht, dat zo dikwijls door zijn inktkoker had geschenen,
zag hij vrijwel niets meer. Voor wie wist hoe lezen, waarnemen en schrijven zijn
grote vreugde waren, was het een droevig gezicht. Maar zijn geest was nog helder
en zijn belangstelling voor het Algemeen Handelsblad was gebleven.

'Zacht is het leven van Charles Boissevain uitgeblust. Alseen zon, die langzaam on

~:l~tlg in de gouden schoonheid van het Gooi', schreef men na zijn overlijden op

Toen Charles Boissevain eens aan het graf stond van een van zijn zusters, die ook
in mei de eeuwige rust was ingegaan, zei hij:
'Er is geen betere maand om van het leven te scheiden, dan de Meimaand, als alles
herleeft, als alles hernieuwd wordt en weder opbloeit tot het dragen van nieuwe
vruchten. Dat symbool van eeuwige herleving begroeten we, als wij onze dierba
ren ons zien voorgaan.'
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Slm O[IIIY soul, Thou saviour dear

It is Ilot /light, ifThou be near.

Een steen hl de vonl1 van eCll opengesla

geil boek met daarop een citaat l/it zijn

'Onder de kasuwjeboolllcn' herÎllllert

;" de fraaie natllllr I'an Naardells ollde

begraafplaats aan de Amersfoorrse

straatweg aan Charles Boissevaitl etI

zij" vrouw EmiEr He/oise Boissevain
MacDonnell.

Charles Boissevain werd op een dins
dagmiddag om twaalf uur op de be
graafplaats bij Jan Tabak ter aarde be
steld. Op hel ogenblik dat de droeve
stoel, waarin velen uit zijn grote gezin
en het voltallige dienstpersoneel mee
gingen, Drafna verliet, op dat ogenblik
werd van een venster een gordijn lang
zaam weggeschoven en zag men de
vrouw, die bijna zestig jaar licht en
vreugde had verspreid in het leven van
Charles Boissevain. Ze was alleen in huis

achtergebleven en oogde diepbewogen
het stoffelijkomhulsel van haar man na.
Op het kerkhof. zo lezen wc in de kran
ten van toen, waar een grote menigte,
waaronder journalisten, de Naardense
burgemeester Van ''''et1um, de Erf
gooiersvoonitter Emil Ludcn en vele
andere bekenden uit het Gooi waren sa

mengekomen om de bekende en be
minde grijsaard de laatste ecr te bewij
zen, werd de baar gedragen door zoons,
schoonzoons en de oudste kleinzoons.

Rondom het graf en tegen de groene ha
gen waren kransen van rozen, seringen,
aronskelken en rododendrons gevlijd. Aan de binnenkant was het graf gestoffeerd
met sparrengroen, witte violieren en seringen. Een van Boissevains kleinzoons re
fereerde aan al het goede en schone wat grootvader hun had ingeprent en waar zij
heel hun leven voordeel mee zouden kunnen doen. Charles jr. herinnerde aan de
innige verhouding die beslond tussen de vader en al zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. En toen de Naardense torenklok haar brede uitvaartgal
men wijd over heide en veld beierde. zongen allen als afscheidslied zijn lievelings
hymne uit het liedboek der Engelse Kerk:
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Vanuit het Geniehuis

Herinneringen van oud-bewoner Martien Nuis

Aan deOost\\i'alstraat staat het voormaljge Geniehuis.ln de 'Gids voorde vesting
werken van Naarden' van David Kips lezen we dal op die plek in 1867 een tele
graafkantoor werd gebouwd. Kort na de samenvoeging van het telegraafkantoor
en het postkantoor in het historische pand het Hofvan Holland op de hoek Sluis
straat/Nieuwe Haven in 1874, werd het gebouw aan de Oostwalstraat aan het Rijk
verkocht Op dezelfde plaats werd het nu nog bestaande Geniehuis gebouwd. Door
het ontbreken van gegevens is het niet duidelijk of er een geheel nieuw gebouw
werd opgetrokken of dat er sprake was van een ingrijpende verbouwing.
Door de militairen is het gebouw vanaf de aankoop in 1875 gebruikt als woning
voor de opzichter van fortificatiën. Ook diende hetenigetijd alsdirectiekeet bij de
uitvoering van de verbetering van de vestingwerken. De opzichter wvoonde slechts
een paar kamers van het gebouw. De andere ruimten werden gebruikt voorde op
slag van telegraafmateriaal en voor allerlei zaken van de genie, zoals lantaarns, het
archiefen desIcutels van de militaire gebouwen. Een apart lokaal werd door de mi
litairen benut als werkruimte voor het maken van tekeningen.
In elk geval tot in de jaren twintig bleef het gebouw tevens de woning van deop
zichter van fortificatiën. Daarna bleef alleen de bureaufunctie. Na hel vertrek van

de militairen bood het gebouw onderdak aan een gemeentelijke dienst. Ook was er
een muziekschool in gevestigd. Tegenwoordig is het in gebruik bij een aannemer.

Naar aanleiding van de zin 'In elk geval tot in de jaren twintig bleefhel gebouwde
woning van de opzichter van fortificatiën.' ontvingen we van oud-Naarder Mar
tien Nuis (geb. 1923) uit Lochem een interessante reactie pJuseen foto van het ge
bOllWvan omstreeks] 930. Het plaatje werd gemaakt door zijn vader, die opÛch
Ier van fortificatiën was en er met zijn gezin woonde. Nuisschrijft; 'AlsNuisdclaat
sle militaire bewoner is geweest, moet in plaats van de jaren twintig ]933 worden
gelezen, want in dat jaar verhuisden wij van Naarden naar Den Haag.'
De jonge Martien woonde in het Geniehuis van zijn derde tot zijn tiende jaar. Hij
weet te vertellen dat in zijn tijd de ruimten achtcr de drie onderste ramen links op
de foto het geniebureau was. De rest van het gebouw werd gebruikt als woonhuis.
Achter de twee ramen onderaan rechts bevond zich de huiskamer. De aanbouw,

zichtbaar achter de houten telegraafpaal, fungeerde voor de familie als salon voor
speciale gelegenheden. Op de bovenverdieping waren de slaapkamers en een lo
geerkamer. Op de zolder daarboven stond de inmaak, waaronder een grote Keul
se pot met zuurkool. Terzijde van het gebouw stonden er in zijn tijd ook nog twee
houten huisjes. Een ervan was in gebruik als tekenkamer van de genie. In het an-



Het Geniehuis aan de Oostwalstraat omstreeks 1930, lIletsierhek en ouderwetse

houten telegraafpaal die tevens voor de straatverlichting diende.

dere stalde zijn vader de motorfiets.
Als zoontje van de opzichter had Martien als een van deweinigen vrije toegang tot
de door een hoog hek afgeschermde vestingwallen. Hij kon zich dingen veroorlo
ven die in die tijd aan 'gewone' inwoners waren ontzegd, zoals spelen rond en bo
venop hel bastion Oranje, vissen in de Zoutegracht en roeien naar het zelden be
treden ravelijn dat hij beleefde als het onbewoonde eiland van Robinson Crusoë.

In 1929werd Martien door zijn ouders naar de eersteklas van de Comeniusschool
aan de Pater Wijnterlaan gebracht. Die school moet sinds de opening in 1920 wel
een heel goede naam hebben gekregen, want de Vestingschool stond vrijwel naast
het Geniehuis. Zijn klasgenoten kwamen niet alleen uit de onmiddellijke omge

ving, maar, net als hij, ook uit de Vesting, van de Schapenmeent en zelfs uit Hui
zen. De laatsten reisden met de motortram, die als eindpunt het station Naarden
Bussum had maar een halte eerder in de buurt van de school stopte. Het bezit van

een fiets was een luxe in die tijd en de scholieren liepen, meestal in groepjes, twee-

De vierde klas van de Comeniusschool in 1933. De jongen metde stropdas onder de

scl100lplaat met het Noorse fjordenlalJdschap is MartiCII NI/is.

maal daags heen en weer tussen de Vesting en de school wat, ondanks een verkor
te route via de Kippenbrug, een fikse tippel inhield.
Het hoofd van de school was de heer Van Wermeskerken. Van hem heeft Martien

echter nooit Jesgehad, wanl zoals gebruikelijk in die tijdstondeen schoolhoofd al
tijd voor de hoogste klas en na de vierde klas verliet Martien de Comeniusschool
omdat zijn ouders naar Den Haag verhuisden. Wel herinnert hij zich deze leer
kracht als degene die alle klassen in het gymnastieklokaal bijeen brachtvoor de we
kelijkse samenzang. Met Van Wenneskerken ze1fals dirigent en zijn dochter op de
piano werden uit volle borst bijna alle liederen uit de populaire bundel 'Kun je nog
zingen, zing dan mee' gezongen. Door zijn vertrek uit Naarden kwam Martien niet
in aanmerking voor een plaats in het befaamde jongenskoorvan de Matthäus Pas
sion, iets wat hij pas veel later bijzonder betreurde.

De klassefoto in ditartike1 opgenomen toont de vierde klasvan deComeniusschool
in 1933. De leerkracht is de heer F.Muller, die in die tijd al met 'mijnheer' in plaats
van met 'meester' werd aangesproken zoals elders gebruikelijk was. De lachende

leerling vlak voor 'mijnheer' heet Jan Schoonhoven. Zijn wieg stond in het toen
malige Nederlandsch-Indië. Het lieftallige meisje uiterst rechts op de foto is Willie
Poldervaart, dochter van de predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, die
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Hel woon lil/is vm, de boerderij vall

Splilll meI links de boerensclillurop de
hoek Oostwalstrnat/Gallsoordstrnat.

achteraan in de Turfpoortstraat woonde naast het huis met het fraaie houten hek

om de tuin. Vooraan, gekleed in het toen zo gebruikelijke matrozenpak, zien we

Wim van Schayk.ln de achterste bank van de linkerrij zit Kitty Botesz, dochter van

de leider van de gymnastiekvereniging Keizer Quo. Zij woonde in de Huibert van

Eijkenstraat. Voor haar zit, met de hand onder de kin (een toepasselijke nadenken

de pose voor een aankomend genie) de latere hoogleraar medicijnen Paul Wittebol.

Martien Nuis zelf zien we rechts op de foto achter Willie Poldervaart. De jongen

naast hem (ook al in matrozenpak) herinncrt Martien zich als Piet de Vreeden.

Hoe klein de wereld soms is, ervoer Martien Nuis toen hij vijftig jaar later (1983) bij

toeval in gesprek raakte met een dameaan wie hij verteldedat hij langgeleden in Naar

den had gewoond. De dame wilde weten op welke school hij had gezeten en van ,'\>'ie

hij les had gehad. Toen hij daar op amwoordde, vertelde de dame met een glimlach

dat zij de weduwe MuUer was, de vrouw van de ondenvijzer die hem in zijn jonge ja

ren de kunst van het rekenen, het schrijven en andere vaardigheden had bijgebracht.

Tot slot weer terug naar het Gcniehuis. Enige jaren geleden zag Martien Nuis op de

tclevisie tot zijn grote verrassing zijn toenmalig ouderlijk huis weer terug als locatie
voor een verzetsfilm, waarin een onder

grondse knokploeg een overval pleegt

op een distributiekantoor voor levens

middelen. Het betrof een fragment uit

de film 'Pastorale 1943' naar de gelijk

namige roman van Simon Vestdijk. De

overvallers vluchtten per fiets door de

ûostwalstraat, het gedeelte tussen de

tuin van Nuis en de boerenschul1f van

Splintaan de overkant. Het was een wat

afgelegen, stille plek waar Martien met

de buurtkinderen verstoppertje en sta

bal speelde. Enkele jaren geledenlrofhij

op die plek de kunstschilder Wim Tax

aan die juist bezig was de laatste hand te

leggen aan een aquarel van het pand. Een

huis dal zoveel heeft meegemaakt en

waaraan hij 7.Oveel dierbare herinnerin

gen bewaart,daarvan wilde Martien wel

graag een fraaie afbeelding in zijn bezit

hebben. Hij kocht de aquarel en gafhaar

een opvallendeplek in zijn woonka.mer

in het Gelderse Lochem. (Red.)

Een prachtdag!

Een herfstwandeling naar Valkeveen in 1935

Drie natuurminlletlde dames uit Amsterdam, allen lid van de IlOofdstedelijke afde

ling van de Nederlalldsche Natuurhistorische Vereniging, maakfetl in de jarell dertig

1'(1/1 de vorige eeuw een paar pittige wande/tochten door Neder/and, ook in ollze om

gevillg. De nCltllur, zo was 111111 standpunt; konje her best beleven doorer te voel door
heen te Irekkw.

Van iedere tocht maakten ze eell verslag in een plakboek mer zelf gemaakte fOlo's ell

krantenknipsels.

Slechts Cel/maal staal het drietal zelf op eell foto. De namen VCHl de dames zijn 0115 Of/

bekelld. Of ze /log leven wetetl we dus evenmin. Hun gehavende plakboek omdekten

we op een stoffige plank in het knusse maar inmiddels verdwe"en antiquariaat van
Hemlrik Poolman in de Kfooslerstraal.

Het boek al doorbladerend, fezel/we dat de dames eind oktober 19351/(lddell deelge

IIOllien aan eell verregende paddestoe/encxwrsie op liet landgoed van de Heer Van

Eeghen in de bIlIIrt van Allsterlitz. Ter voorbereiding op die tocht woonden ze een le

z/'Ig bij van Dr. H.A.A. vall der Lek over de symbiose van bomeu eu paddestoelen die

werd gehoudCII in de 'Graote Collegezaal' vau de Hortus BotaniCliS aan de Plat/tage
Middenlaan in Amsterdam.

Genmpelld met de daar verworven kell

"is reist het drietal op 3 november 1935

afnaar het station Naardw-Bussllm voor

een herjstwandeling door de nntllllr ten

oas ren van Ncwrdell. Over eell aan

looproute naar hun vertrekpuIlt schrij

veil ze niets. Volgens een foto is dit ge

beurd overde Korte Bedekteweg. Ook over

de weg terug lIaar het sIntion vindeIlIVe

niets in het plakboek. Het zalde Bredius

weg wel geweest zij,l. Hier volgt hlln ver

slag in de bewoordingen van die tijd.

(Red.)

We beginnen in Naarden bij het hek van

den langen Oostdijk.

Een prachtige aanblik biedt een gedeelte

'De beboomde wal/eli vall Naarden:
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van den beboomden vestingwa] achter ons. Hetnajaarsblad isal in vele tinten ver
kleurd. Zonlicht en schaduw spelen beurtelings met de boolllen op de helling. Aal
scholvers vliegen haastig over het uitgestrekte weiland voor ons en Torenvalken
wiekelen in de heldere lucht.

Na wat ronddw'llen indege'.lelligeomgeving van Valkeveen richten weonzeschre
den naar het huis 'Heerlijkheid' op een bult die Drafna wordl genoemd. We doen
hier maar net of we thuis zijn en,maken een prettig uurtje door in het daar gelegen
park met een idyllisch vijvertje.
Bij een houten zitbank langs het oevertje ontdekken we een paar mooie padde
stoelen. Plat În het gras stoelt een plakkaatvormende gaatjeszwam, Lichtvan kleur
met witte randen. We vermoeden de Merulius tremellosus. Tegen de bank aan en
gedeeltelijk in de grond onder afgevallen beukeblad menen we de Bruine Anîjs~
zwam waar te nemen. En die daar, die goudgele platenzwam. de plaatjes heel dicht
naast elkaar en gegolfd. de rand iets omgekruld. Zou dat de beukengrond min
nende kleine grijze Bollybia radicata kunnen zijn?
Ook de gevleugelde vrienden zijn in deze verder verstilde omgeving aanwezig. We
bespeuren de V]aamsche Gaai, de Ekster, de Vink, de Zwarte Mees, de Zwartkop
mees en het Sijsje.
Een druk concert in de hooge boomen aan den vijver doet ons opstaan, om de mu-

zikanten te ontdekken. We zien wel 12 à 15 Boomklevers, die uit alle macht hun

welluidend <wuiet·te~de. wuiet-te-de' voortbrengen. Ook Boomkruipertjes en Pim
pelmeezen geven blijk van hun aanwezigheid.

Het isvandaag een volmaakte herfstkleurenwandeling. Het berkeloofklellrt zacht
okergeel, dat van de beuken schakeert tussen gloeiend geel en goudbruin, dal soms
verandert in eiken dofhruin.

Op de Valkeveensche Weg nooden de najaarskieuren ons binnen te loopen in een
te koop staand landgoed. Over een breede houten brug volgen we een breede sloot
links. bijna een vijver, met het oppervlak a] zeer bedekt met het naaromlaagdwar
re]ende blad. Er heerst hier iets onwezenlijks. iets geheimzinnigs. maar reuzenfijn!
Rechts duikt een heuvelachtig terrein op, met grinlkuilen en de uitgespoelde wor~
tels van een den op een bergje. Achterin de laan staat een hooge spar, waaruit, als
we naar omhoog blikken, een oog ons vrijmoedig aankijkt. Dal oog behoort toe
aan een Eekhoorn.

A]verder zwervend passeeren we, halfverscholen achter goudgeel (oover een boer
derij, Oud Naarden genaamd. Wc gaan het laantje verder door en zwenken tegen
over een grootc zandafgraving naar links op zee aan.
Dezon schijntzóoverrukkelijk op dezen herfstdag, dat webesluiten aan hel strand
ons t\vaalfuurtjc te nuttigen. Wij z.ijnhier de cenige bezoekers. Langs de waterlijn

'Het vijvertje op Drafna~ Aandacht voor de /lMuur: '111de ValkeveclISclTe Wei

'Spookfigwmjes aa/l het strand val!
Ol/d Naarden:



Door alweer een bosch bereiken we de Sijsjesberg en vandaar verder trekkend door
een heerlijk verkleurd eikenbosch komen we in het beukenwoud van het l3ikber
ger l3osch. Hier is het een waar oogenfeest van kleuren iJl de schuinvallende late
zonnestralen.

Het wordt nog mooier in de Holleweg en bereikt het toppunt op de Brediuslaan.
We zijn hier juist op de allermooiste tijd.

scharrelen 3 Scholeksters. Ver in zee

scheren lange troepen vogels laag over

de glinsterende waterspiegel. Zevliegen
zo vlug, dat we niet de gelegenheid krij
gen ze te determineren. Ver aan de ein
der zien we eenige visschersscheepjes.
Je moet lang kijken om ze langzaam te
zien bewegen.

Onze tocht vervolgend, naderen we van
uit het bosch een eenzaam gelegen huis,
Ot Hooge Nest' genaamd, en een kam
peerterrein. Daar vlak bij ontwaren we
in de naaldboomen eenige Goudhaan
tjes. Jammer dat die boomen daar ge
bruikt worden door de kampeerders,
om ze tot in den top te beklimmen.

'Een twaalfuurtje, gewoon op een lor

rie, ergens op een verlaten terrein:

Een prachtdag!

Een wandeling zoals boven beschreven

kali

rr/m

doo

gerepte staat gebleven De uitzonderin-

waar vroeger zand-

'De 26 meters hoge Sijsjesberg:

De Prachtdagroute. Lengre 12 km. De streepjes/ijn geeft her traject aan. De cijfers

verwijzen /laar ANWB-wegwijzers of -paddestoelen.

10]



Historische straatbeelden (1882) uit de Vesting

Uiteen particuliere collectie kreeg de redactie onlangs foto's toegestuurd die de tot

nu loe oudst bekende straatbeelden in de Vesting laten zien. Hel zijn plaatjes van

de Turfpoortstraat aan de kant van de Westwa] en van de Wijde Marktstraat (nu
Raadhuisstraat). De foto's lijken identiek van karakter en zijn waarschijnlijkop de

zelfde dag gemaakt. Het waren helaas nogal vage beelden, maar na wat bewerkin
gen kunnen ze hier toch worden getoond. De foto's zijn gemaakt in februari of
maart 1882.

Op de linker foto van de Turfpoortstraat zien we in het midden het pas gebouwde

huis Rapenburg met op het dak een balustrade. Tot 1880was daar een kazerne met

de naam 'De Manege', Naast Rapenhurg zien we nog net de geveltjes van huizen
waarvan we het bestaan alleen kenden van oude plattegronden. Op de rechter foto,
die de overkant van de straat toont, zien we op het dak van het voorste huis enke
le glazen dakpannen ter verlichting van de zolder. Het huidige tuinhekdaar is dui
delijk geïnspireerd op zijn 19de-eeuwse voorganger.
De foto van de Wijde Marktstraat toont een op 4 februari 1882tot stand gekomen
zijspoor voor het opstellen van rijtuigen van de Cooische Stoomtram. Toen hier
in 1890het spoor weer werd opgedoekt, heeft men aan de kanl van de Marktstraat
van de reeds een eeuw oude lindeboom een waterpomp aangelegd. De neogoti
sche ingang van de kerken ditoconsistoriekamer zijn hier pas 22 jaaroud. Het mo
numentale gietijzeren kerkhek (1897) ontbreekt nog. (Red.)

Wijde Marktstraat (nu Raadhuisstraat) JIJ februari/maart 1882 met zijspoor van
de Gooische Stoomtram.
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De razzia in Naarden van oktober 1944

Jan Kroonenburg

a/Uhe miljon,,,, moesten werken in de oor-
doe', midd,e/ wm o'i","zzio', in de bezette landen ge-

1niet onberoerd gelaten.

Opgepakt
Na de mislukte luchtlanding van de geallieerden in de Slag om Arnhem in sep
tember 1944werden cr overal razzia's gehouden. Mannen werden van de straat op

gepikt of uit hun huis gehaald om voor de Duitsers te werken.
Zo werd ik op 24 oktober's morgens al vroeg wakker door rumoer in de straat. Ik
zag hoe Duitse soldaten op een muur aan de overkant een groot biljet plakten.
Ik kleedde me aan en ging kijken wat er op het papier vermeld stond. Waar ik al
bang voor was, werd bewaarheid. Allemannelijke personen tussen de 17en 50 jaar
werden opgeroepen zich terstond te melden op de Lange Bedekteweg.
Ik spoedde me naar Jaap Verbrugh, de zoon van de koster val\ de Grote Kerk, die
in de Bussumerstraat woonde. Ik vertelde hem wat er aan de hand was en stelde
hem voor ons te verschuilen boven het gewelf van de Grote Kerk. Zover kwam het
niet. Toen ik terug naar huis liep om te vertellen watwe van plan waren, werd ikop
de hoek van de Pastoorstraat/Nieuwe Haven door een Duitse soldaat met geweer

in de aanslag gesommeerd direct door te lopen naar de verzamelplaats. Ik mocht
niet eens even mijn vrouw waarschuwen. Op elke hoek van de straat stonden zwaar
bewapende soldaten.
Met lotgenoten, van wie velen net op weg waren naar hun werk, werd ik afgevoerd
naar de Bedekteweg bij de Doorbraak, waar we ons op het grasveldje moesten ver
zamelen.
Het aantal mannen groeide gestaag aan tot naar schatting 500 (1). Slechts enkelen

kregen vrijstellingomdat ze door de Duitsers belangrijk werden gevonden voorde
voedselvoorziening van het garnizoen en de burgerij. Onder hen een paar slagers,
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BEVE L.
Op he"el der Dultscht'! U'eermacht mOfcten alle m~nnen In den l~eftiJd van 17IJm

40 Ilar lioh .oor den a,bdd,lnlet .anmelden .•
H,.noor moeten AI.I,i-: mannen .an dezen leef.IJd onmiddellijk na Omnng'l van d" bevd met

<:k •• ,o"&Hch,evcn "'tru.tint op <lrnt gaan <taan
Alle andere bewoner>. ook vrO~wen en kinderen. moelen In de hullen blijven tmd"l de actie

ten ",nde ,',. De mannen van de genOfcmde J""rgangen. die bij een h~I'20eklng nog In h~i. worden

aangetroffen. worden gestraft. w,arbiJ hun pntleuller elji:cndom ui wo,den unge.preken.

lIewljzcn van vrijstelling .an burgerlijke of militaire IMnntle, m<)l!ten ter contr61e

worden fr,cegebracht. Ooit tij. die In het bezie tljn Vin zulke bewijzen. lijn verpliWI tleh op ;trut
lebege.en.

Er moet.,n worden medegebracht: warme kIeerlinl:. stevige schoenen. dekens,

b •• c~ermlng tegen regen, eetgerei, mes, vork, lepe, tlrlnl<bek •••. efl bocerhamm ••n

voor<!éndag.I De dal!el.ijkscbe vergoeding bestaat uit goeden kost.,
rookartikelen en loon volgens h(>t geldende. tarlel.VOO1:'de achterblijvende familieleden zal worden
gezorgd.

Het Is aan alle bewoners der gemet'"nte verboden hun
woonplaats te "erlaten.

Op hen, die pogen te ontvluchten ol weer
stand te bieden, zal worden geschoten.

Het begin van een hoop ellende.

bakkers en boeren. Mijn buurman Van der \Nerf dacht ook vrijstelling te krijgen,
maar zijn beroep van kruidenier werd niet belangrijk genoeg gevonden en zijn ver
zoek werd afgewezen.
Deongerustgeworden vrouwen en andere familieleden kwamen informeren naar
hun mannen en zonen. Ook mijn vrouw kwam opdraven, met een paar boter
hammen, een appel en een tas met kleren.

Een oorlogsmisdaad in de Vesting
Van de vrouwen hoorden wij dat de Duitsers in de Vesting hevig tekeer waren ge

gaan. Ze gingen de huizen binnen om te kijken of mannen zich hadden verstopt.
Als de deur niet meteen werd opengedaan, gebruikten ze handgranaten.
Hoewel deze razzia de grootste was in Naarden, was hij niet de eerste en ook niet
de laatste. Toen tegen het eind van de oorlog de nederlaag voor de Duitsers onaf
wendbaar bleek, werd door hen bij razzia's steeds rigoureuzer opgetreden.
In maart 1945 probeerde de 16-jarige Gerard Bak uit de Gansoordstraat bij een
aanhouding op de hoekMarktstraat/Kloosterstraat te vluchten. Hij kwam nietver
der dan vijftig meter. Op de hoek Marktstraat/Sint Vitusstraat werd hij in beide
benen geschoten.
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Toen omstanders de hevig bloedende jongen wilden helpen, werd iedereen op af
stand gehouden. Alleen een later arriverende verpleegster mocht een noodverband
aanleggen.
Later werd het slachtoffer met paard en wagen naar het Diaconessenhuis vervoerd,

waar hij aan zijn zware verwondingen overleed.
Het neerknallen van Gerard Bak gebeurde onder de ogen van de Naardense be

woners. Het was een afgrijselijke oorlogsmisdaad, die de gemoederen in Naarden
nog lang bezighield.

Een concentratiekamp als tussenstation
Op het grasveldje bij de Bedekteweg zagen we het somber in. We vreesden het erg
ste: op transport worden gesteld naar het gevaarlijke Duitsland.
Tegen één uur in de middag werden we in colonne afgevoerd, aan de flanken be
geleid door gewapende Duitsers en nagewuifd door de achterblijvers.
Bij de Huizerweg sloot zich nog eens een enorme rij Bussumers aan; daar had op
dezelfde dag ook een grote razzia plaatsgevonden.
Onderweg kregen we af en toe een slok water en een appeL Voortsjokkend door
Laren, Baarn en Soest kwamen we tegen half tien 's avondscloodmoe aanin het be
ruchte concentratiekamp Amersfoort.
Ons dag- en nachtverblijf was een barak met lange rijen met drie boven elkaar ge-

Nu speelplek voor de kleinen, toen verzamelplaats voor 500 Naardense dwangarbei
ders.

<08

Afgevoerd naaf een onbekende bestemming.

plaatste houten kribben. Het was er een vreselijk vuile bende en er hing een on
draaglijke stank. Om de verstopte wc's te bereiken, moest je door plassen urine lo
pen. Vvekregen die dag verder geen eten. Ondanks onze vermoeidheid, kwam er
door alle emotie en ongerustheid van slapen bar weinig terecht.
De volgende dag bleven we in het kamp. De barak waar wij ons in bevonden, was
door een prikkeldraadomheining gescheiden van de overige barakken. Van de ver
schrikkingen in het kamp waarvan we gehoord hadden, kregen we niets te zien.
Wel bemerkten we dat in de barak naast ons zwarthandelaren zaten opgesloten.

Met hun kaal geschoren koppen en gestreepte gevangeniskleren verdrongen zij zich
voorde afrastering om van ons te horen hoe de oorlog verliep; al een tijd lang had
den ze geen enkel nieuws vernomen.
's Middags kregen we iets eten, waarvoor het Rode Kruis had gezorgd. 's Avonds
werden onze persoonsbewijzen ingenomen, wat ons het ergste deed vrezen. Om
acht uur moesten we al naar bed. Na enige tijd kwam er plotseling het bevel 'Alle
aus die Betten!'. We dachten dat we weer op transportzouden wordengestelel, doch
direct daarna klonk het bevel 'Alle in die Betten!'. Dit spelletje herhaalde zich en
kele keren en bleek zuiver pesterij te zijn.

Een treinreis naar Arnhem

De volgende morgen moesten we om half negen in gelid aantreden. \Ve kregen tot
onze verwondering onze persoonsbewijzen terug.
Een persoonsbewijs was in de Tweede Wereldoorlog een identiteitsbewijs dat in
1941 aan iedere Nederlander boven de 14 jaar werd uitgereikt. Het was voorzien
van een pasfoto en een vingerafdruk en je was verplicht het bij je te dragen. Deed
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Een barak in het concentratiekamp Amersfoort.

jedat niet, dan kon je bij aanhouding door de Duitsers moeilijkheden verwachten.
Zonder persoonsbewijs kreeg je bovendien geen stamkaart voor levensmiddelen
bonnen. Overigens kon je mét een persoonsbewijs ook grote moeilijkheden ver
wachten. Dat gold vooral voor de joodse medeburgers en voor verzetslieden. Het
persoonsbewijs werd dan ook op grote schaal vervalst of nagemaakt.
Tegen negenen gingen we in colonne op mars. We werden nu gedirigeerd naar het
rechter gedee1tevan het stationsplein in Amersfoort, dat glooiend afloopt. Tot laat
in de middag hebben we daar in verve
ling rondgehangen.
Het enige moment van afleiding, dat ik
nooit zal vergeten, was toen een van ons
achter een struik een plas ging doen,
nietwetend dat aan de andere kant van

de struik op een lager gedeelte een Duit
se soldaat op wacht stond, die door onze
vriend onbedoeld maar welgericht werd
besprenkeld. Ervolgdemeteen een luid
geschreeuw met vele 'Donnerwetters',
tot groot vermaak van ons allen.
Tegen vijf uur arriveerde er een ouder
wetse personentrein met coupé's van
elk tien zitplaatsen, waar wij met acht-

De verwoeste Eusebillskerk in Amhem.

tien man tegelijk in werden gepropt. We verkeerden in angstige spanning waar ze
ons nu weer heen zouden brengen.
Rond zes uur vertrok de trein richtingApeldoorn. Bijde nadering van iedere spoor

wegovergang liet de Duitse locomotief zijn zware stoomfluit horen. De overgan
gen werden namelijk niet meel' bediend als gevolg van de spoorwegstaking die de
Nederlandse regering in ballingschap een maand eerder had afgekondigd.
Na Apeldoorn tufte de trein verder naar Arnhem, waar we op het station moesten
uitstappen. Te voet ging het verder door een uitgestorven Gelderse hoofdstad. Die
bood een vreselijke aanblik: overal stukgeschoten huizen, stilstaande met kogels
doorzeefde tramwagens, vernielde en uitgebrandeauto's. Op de kade van een bin
nenhaven langs de Rijn lag een dood paard.
Na deze troosteloze etappe kwamen we aan bij het Diaconnessenhuis, dat voor een

gl'Ootaantal van ons de eindbestemming bleek te zijn. Een anderdeel van degl'Oep
was al eerder richting Oosterbeek afgevoerd.
Pas laat in de avond kregen we iets te eten, opnieuw door bemiddeling van het Rode
Kruis.

De nacht brachten we door in het ziekenhuis. We sliepen op de vloer van een lege
ziekenzaal waarop een laag stro was uitgespreid. Normale voorzieningen ontbra
ken: geen electrisch licht, geen stromend water en ook hier verstopte, stinkende wc's.

Schuttersputjes graven
[n de kille ochtend van de volgende dag moesten we om half negen aantreden voor
opnieuw een mars te voet naar een onbekende bestemming.
Door het park Sonsbeek, met overal gecamoufleerde geschutsstellingen en tanks,
klommen we over de Zijpendaalseweg naar de hoger gelegen buitenwijken van
Arnhem om bij de Schelmseweg ter hoogte van het Burgers Dierenpark uit te ko
men.

Daar kregen we spaden uitgereikt en werden we gesommeerd 'Deckungslöcher'
(schuttersputjes) te graven, op nauwkeurig aangegeven onderlinge afstanden. La
ter moesten die putten ook nog eens door ons spitwerk met elkaar worden ver
bonden zodat er loopgraven ontstonden.
Voor de meesten van ons, die dit werk niet gewend waren, was het een zware klus,
ook alomdat we door de diverse voetreizen oververmoeid waren en weinig te eten
kregen.
Het werk stond onder toezicht van een 'Peldwebel' die de vorderingen scherp in de

gaten hield en daarvoor voortdurend rondjes reed in een buitgemaakte Engelse
jeep.
Deze Duitser had het overigens niet zo slecht met ons voor. Op een keer verzocht

hij enkele slagers onder ons met hem mee te gaan. Na enige tijd kwamen ze terug
met een geslacht schaap dat de Feldwebel bij een boer had gevorderd. Er werd een



Een ioopgraafbij Arnhem, product van dwangarbeiders.

vuur aangelegd en korte tijd later smulden we van schapenbout van het spit, een
lekkernij die we in lange tijd niet hadden geproefd.
Het bleek een eenmalige gebeurtenis, want de dagen daarna ging het over naar een
gerantsoeneerde kost. Die bestond uit een waterige 'Kartoffelsuppe', die pas werd
uitgedeeld alswe 's avondslaat van het werk in het ziekenhuis waren teruggekeerd.
Het duurde bovendien een tijd eer je je portie in handen had. Er was slechts één
Duitse soldaat die het eten uit een gamel opschepte. Voordat je uit een lange rij
wachtenden aan de beurt was, was de 'soep' al afgekoeld. Erg was dit niet, want
warm ofkoud, aan de vloeistofzat kraak noch smaak.

Toen we op een volgende dag weer naar de Schelmseweg marcheerden, ontdekten
wc dat de in het park Sonsbeek verdekt opgestelde tanks van hun plaats waren ge
weest. De betekenis ervan ontging ons, maar we vermoedden dat ze tussentijds ge
bruikt waren voor de strijd tegen een oprukkend geallieerd front.
Om de moed er in te houden, zongen we onderweg puur vaderlandse liedjes, tot
groot genoegen van de Duitsers die met het zingen van marsliederen grootgebracht
waren, maar gelukkig voor ons niet wisten wat we eigenlijk zongen.

Een gewaagde ontsnapping
Tijdens een van de dagen dal we weer eens aan het spitten waren, zagen we over de
weg een lange colonne evacués, met karretjes zwaar bepakt en bezakt in de rich
ting Oosterbeek voorbijtrekken. Het waren burgers uil nabije dorpen van wie de
huizen in de frontlinie stukgeschoten waren.

Plotseling zagen we Henk Koudijs, de
garagehouder uil de Cattenhagestraat,
zijn schep neergooien en zich tussen de
vluchtelingen mengeil. Hij duwde een
moeder achter haar kinderwagen van
daan, nam de wagen van haar over en
liep met treurig gebogen hoofd in de
groep mee om te proberen 70 naar
Naarden terug te keren. Later hoorden
we dat dit hem was gelukt.
Een dergelijk waagstuk kon alleen wor
den uitgehaald tijdens een moment van
onachtzaamheid bij de Duitse bewa
kers. Zouden ze hem gesnapt hebben,
dan had hij het waarschijnlijk niet over
leefd.

In de frontlijn Persoonsbewijs van H. W KOlldijs lIit

Toen de klus bij de Schelmseweg ge- 1941.
klaard was, werden we overgebracht
naar het nabije Schaarsbergen. Daar kregen we logies in een schuur van een boer
derij die door de Duitsers was gevorderd. Ook in deze omgeving moesten we de
zelfde aard graar.verkzaamheden verrichten.
Op zekere dag brulde plotseling de buitenbel van een alarmtelefoon, waarop een
heleboel Duitsers uit de boerderij naar buiten vlogen en op het erf een grote struik
weghaalden, die een houwitser bleek te camoufleren. We kregen bevel onze oren
dicht en onze mond open te houden. Op luttele meters van ons vandaan begonnen
ze aan een aanhoudende artilleriekanonnade richting de Waalbrug bij Nijmegen,
die naar zij vertelden zojuist in geallieerde handen was gevallen.
We beseften dat we langzamerhand in de frontlinie terecht waren gekomen. Onze
positie was niet te benijden, maar het zou nog erger worden.
Toen we op een dag weer eens over de Zijpendaalseweg marcheerden, werden we
plotsklaps vanuit de lucht aangevallen door vliegtuigen van de RoyalAir Force. In
hun snelle en wendbare Spitfires namen de Tommies met duikvluchten de weg en
hun gebruikers onder vuur. Op korte afstand zagen en hoorden we hun mitrail
leurkogels op het wegdek neerspatten. In paniek holden we de langs de weg gelegen
zware bossen in. Waarschijnlijk hierdoor raakte niemand van ons gewond. Het ge

beurde juist in de buurt van een boerderij. Later hoorden we dat de boer daar ern
stig gewond was geraakt door een schot in zijn been.
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Ziekenhuisassistent

Door dit voorval was de lol er voor mij goed af. Ik zocht naar mogelijkheden om
een baantje te vinden in het naar ik vermoedde veiligere Diaconnessenhuis. [kwist
dat daar een groep mensen werkte om de pompinstallatie in de kelder draaiende
te houden voor de watercirculatie. Op mijn vraag aan de chef of er misschien nog
een plaats vrij was iJlhet rooster, kreeg ik tot mijn blijdschap een bevestigend ant
woon!. Ze konden inderdaad nog iemand voorde nachtdienst gebruiken. Zo werd
ik verlost van het graafwerk in een gevaarlijke zone. Door de nachtdienst moest ik
wel overdag slapen, iets waar ik grote moeite mee had: klaarlichte dag en enorm
vecllawaai, vooral door het gegier van langssuizende projectielen en het neerko
men van granaatscherven op het dak.

De Naardcnse pendeldienst
Tijdens mijn verblijf in het Diaconessenhuis was er met toestemming van de Duit
sers een pendeldienst ingesteld tussen Naarden en Arnhem. Hierdoor werden we
enkele malen door Naarders bezocht en kregen \ve te horen hoe de zaken in Naar-
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den ervoor stonden.

Op een avond dat ikjuist de nachtdienst in wilde gaan, werd er naar mij gevraagd.
Er werd me verteld dal ik die avond terug zou keren naar Naarden, omdat mijn va
der zeer ernstig ziek was. 'Je oude vader vraagt steeds naar je, maar niemand durft
hem te vertellen datje door de Duitsers bent opgepakt. Je familie heeftonsgevraagd
ofhet mogelijk is je mee terug te nemen.'
Later bleek dat deze Naarders van de pendeldienst zich voor hun bemiddelingen
flink lieten betalen. Er deden trouwens ook nog vreemde geruchten de ronde over
deze hulpverleners. Met hun nachtelijke transporten kwamen allerlei waardevol
le goederen uit Arnhem in Naarden terecht, onder het motto: 'Als wij het niet in
pikken, doen de Duitsers het we!.'

Een hectische thuisreis

Intussen werd mij verzochtop de binnenplaats van het ziekenhuis te blijven wach
ten tot mijn helpers me zouden komen ophalen. Op mijn vraag of ze eigenlijk wel
een vergunning hadden om mij mee terug te nemen, werd bevestigend geantwoord.
Nu, ze hebben me laten wachten. ]k begon al aan hun hele verhaal te twijfelen, tot
dat ze me eindelijk kort na middernacht met een auto kwamen ophalen.
Ergens onderweg werden we door een Duitse patrouille aangehouden voor con
trole. Dat zevoor mij toch geen vervoersvergunning hadden, bleek toen er meteen
een helm op mijn kop werd gedrukt en ik plat op de smalle vloer tussen voor- en
achterbank moest gaan liggeil. Een vluchtige controle met een zaklantaarn lever
de niets op en de tocht kon worden voortgezet.
Een halfuur later stuitten we opnieuwop een controlepost. \Vederom moest ik tus
sen de banken gaan liggen. Mijn koelbloedige ontvoerders begonnen nu toch wat
nerveus te worden en er werd onderling snel voorgesteld de Duitse controleurs
mild te stemmen door ze een kratje sappige Hollandse appelen aan te bieden. De
geste werd op prijs gesteld en zonder onderzoek konden we doorrijden.
Het duurde echter niet lang of we werden ten derde male met een zwaaiende lan
taarn gesommeerd te stoppen. Mijn ontvoerders werkten inmiddels op de toppen
van hun zenuwen en de bestuurder van onze auto schreeuwde: 'Ik stop niet meer,
als die ellendeling niet opzij gaat, rijd ik hem voor z'n donder.' Meteen daarop gaf
hij vol gas en reed inderdaad recht op de Duitser af, die op het laatste ogenblik op
zij kon springen. Ik dacht dit wordt knallen, ze schieten ons dood. Maar tot mijn
grote verbazing gebeurde er niets.
Nog waren we niet van alle ellende verlost, want in Amersfoort k\vamen we terecht in
een lange militaire colonne met tanks, kanonnen en vrachtwagens. We passeerden ze
tergend langzaam, iedere meter bang dat we zouden worden aangehouden. Pas toen
we de kop van de colonnevoorbij waren, slaakten we een zucht van verlichting.
Zo kwam ik op van de zenuwen's morgens tegen halfzeven in pikkedonker na ruim
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twee weken dwangarbeid weer in Naarden terug, tot grote vreugde van vrouwen

kinderen.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (E 10,50), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (E 11,50),

2000,2001,2002 (E 12,50), 2003 (E 15,-) per jaargang.

Oude Naardense buitenplaatsen, 'de geschiedenis van Bcrghuyscn en Kommerrust' € 16,

Tussen Zandbergen en Valkeveen, 'negentiendeeeuwse 'Wandelingen' over

de buitenplaatsen van j.r. van Rossum'E 16,-

Gids voor de vesting>verken van Naarden E 16,-

De bart van Fabius, facsimile van Naarden en omgeving in full-color E 7,-

Beste/adres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860
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MonteCasa

Een nieuwe fase voor een oud huisje

Ank Kooyman-van R055um en Henk Schaftenaar

Aan het laatste deel van de Huizerstraatweg staat aan de rechterzijde enigszins ver

scholen in het bos een wit huisje met een vakwerkpatroon in de voorgevel. Monte

Casa heet het stulpje vanouds. In een eerder artikel (De Omroeper jaargang 12 nr.

2) noemden we het - het was toen nog in vervallen staat - een te groot uitgevallen

elektriciteitshuisje. Een onopvallend gebouwtje dus dat te midden van de grote

landhuizen Flevorama, NieuwValkeveen en Berghuisal gauw over het hoofd wordt

gezien. Het huisje moet in de jaren zestig van de 19de eeuw zijn gebouwd en uit

verhalen weten we dat het ooit een plaats van samenkomst was voor liefhebbers

van de jacht. Een eeuw geleden stond er in ieder geval een biljart in de kamer en

was er op zondagmiddag soos voor de heren van Valkeveen.

Monte Casa betekent natuurlijk Berghuis en tot dat historische landgoed behoor

de het huisje aanvankelijk ook. In de 20ste eeuw ging de hele buitenplaats Berghuis

over in handen van Koninklijke Beetwortelzaadcultuur Kuhn & Co, het bedrijf dat

een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de veredeling van de suikerbieten daar-

Monte Casa, een onooglijk stipje op de landkaart.
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Personeel van Kuhn 6- Co poserend voor de serre van ManIe Casa in 1892.

bij wereld faam verwierf. Monte Casa werd omgebouwd tot bunkert je voor de op
slag van het allerbeste suikerbietenzaad. Toen het bedrijfin 1982 uit Naarden ver
dween, werden alle opstallen en de grond van het voormalige landgoed in 1983in
verkavelde vorm te koop aangeboden. Het landhuis op de 'berg' met het gekroon
de klokken torentje behield zijn functie van kantoorgebouw, het grote stenen ge
bouw van de zaaddrogerij vlak langs de Huizerstraatweg werd omgebouwd tot in
pandige woonhuizen en op de plek van de voormalige proeftuin van het bedrijf,
eveneens langs de straatweg, kwam een modern tuincentrum. Het laboratorium
werd gesloopt en vervangen door een kantoorgebouw, terwijl de resterende op
stallen aan particulieren werden verkocht. Monte Casa werd een lastige sluitpost.
Om het huisje, dal een ingewikkelde uitweg naar de Huizerstraatweg had, ook nog
te kunnen verkopen, werd er een hectare bos aan toegevoegd. Al met al een bij~
zonder ongelukkige compartimentering van een voorheen fraai landgoed.

Michicl Haas, die vanuit het tegenovergelegen huis Nieuw Valkeveen een bedrijf
voor bouwbiologie en ecologie leidt, werd de nieuwe eigenaar van Monte Casa.
Om zijn pas verworven pandje over eigen grond en zonder natte voeten te kunnen
bereiken, werden over een vrijwel dichtgeslibde zanderijsloot twee stalen balken
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gelegd met daarop t\.veelosliggende deu
ren. Een niet legale en bovendien wei
nig elegante oplossing, maar uit de nood
geboren omdat voor een echte brug van
meet af aan geen bomvvergunning werd
verleend. Ook een voorstel tot het leg
gen van een dam werd, in 1991, afge
wezen. Uiteindelijk werd in 1999 een
compromis gevonden: aan het einde
van de zanderijsloot mocht een stukje
als vonder worden gedempt om toegang
tot het huisje mogelijk te makell.
AJdie tijd mocht Monte Casa slechts als

atelier worden gebruikt. Er was inmiddels een bouwaanvraag voor een kantoor
bestemming ingediend. De vergunning werd tenslotte verleend, maar de kan
toorfunctie werd veranderd in woonfunctie, wat achteraf gezien gunstig te noe
men is voor de cultuurhistorische en natuurwaarde van het fraaie gebied.

Kortvoorde recente eeuwwisseling verwisselde ook het tegenover Monle Casa ge
legen landgoed; Flevorama van eigenaar. Een familie Sliepenbeek nam het over van
de vroegere uitgever Max de Jong.
De nieuwe bewoners van Flevorama

toonden zich bijzonder geïnteresseerd
in de historie van hun woonomgeving.
Zij maakten terstond plannen voor een
restauratie oude stijl van het landhuis
met bijbehorend koetshuisen vooreen
grondige opknapbeurt van het boom
rijke park.
Bij het bekijken van historische foto's
van Monte Casa raakten de Sliepenbeeks
- net als destijds Michicl Haas zelf
enthousiast over het karakteristieke

huisje. Michiel Haas bleek bereid het
huisje, waar hij zich zo veel jaren voor
had ingespannen, aan zijn nieuwe bu
ren te verkopen.
Deze aankoop betekende een admini-
stratieveverschuiving. Monte Casa, dat MOl/te Casa in de nieuwe versie. Het

vanafzijn oorsprong altijd tot het land- wachten is op de serre oude stijl.
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goed Berghuis had behoord, werd nu ineens met de hectare bos waarin het was ge
legen toegevoegd aan het areaal van Flevorama.
Het landhuis Flevorama, het koetshuis en het park zijn in de afgelopen jaren tot

juweeltjes herschapen. In het sappige weiland voor het witte huis op de heuvel graast
in de zomer heel idyllisch net als vroeger een koppel originele Lakenvelders.

Voor hun jongste aanwinst Monte Casa besloten de Sliepenbeeks om het gebouw
tje helemaal in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het zou tot woonhuis van
Dirk Gijsbert Waasdorp, de tuinbaas van het landgoed, gaan dienen.
De restauratie is intussen een flink eind gevorderd. De oorspronkelijke gedaante
van het voormalige jachthuisje, zoals het op oude foto's staat afgebeeld, d.w.z. met
de typische houten dakruiter, is weer duidelijk herkenbaar.
Alleen de fraaie houten serre uit de jaren zeventig van de 19de eeuw met de naam

van het huis ontbreekt nog aan het gehee1.ln hoeverre bouwverordeningen de mo
gelijkheid voor een replica van zo'n originele aanbouw openlaten, is nog niet he
lemaal duidelijk.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt bezien zou het een goede zaak zijn als we bin
nen niet al te lange tijd het kleine Monte Casa weer helemaal precies als vroeger
kunnen zien schitteren vanuit een van de mooiste bosrijke hoekjes van onze ge
meente.
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